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Vi är mycket nöjda 
med ICEVA som 
löser våra interna 
transporter på 
ett enkelt och 
effektivt sätt.

”

”

ICEVA är ansvarig återförsäljare åt svensk plastindustri 
för Kongskilde. Ett framgångsrikt samarbete sedan 30 år.

Kontakta oss på info@iceva.se, 0418-44 90 50 eller gå in på

iceva.se

Söker ni trygga och kostnadseffektiva lösningar 
för interntransporter av bulkmaterial, färdigvaror 
och returmaterial?

•	 Frigör	tid	och	sätter	
	 fokus	på	produktionen
•		Renare	produktionsmiljö
•		Intern	transport	av	
	 bulkmaterial
•		Förenklad	återvinning

Moving industry ahead



CLV Vacumtransportör 
Skonsam hantering av 

färdiga detaljer.

Från säckslakt, storsäck 
eller silo till dagtankar etc.

NYHET!

Intern transport av 
bulkmaterial – enkelt 
och effektivt.



Förenklad återvinning!

Frigör tid och sätter fokus 
på produktionen!
Automatisera hanteringen av allt retur- och 
bulkmaterial – helhetslösning från ICEVA.

En totallösning från ICEVA innebär återvinning 
– transport, klippning, dammavskiljning och 
återförsel av material till produktion.

Multicutter skär kantremsor etc i 
mindre bitar vilket minskar volymen 
och förenklar transporten.



Mer effektiv hantering av plastråvaran 
med ICEVAs produkter

Lokal utveckling, tillverkning och kompetens 
har varit vår strategi sedan 1981! Våra lätt-
använda produkter uppskattas över hela 
Europa och 50 % av dem går på export. På 
den svenska marknaden kompletterar vi med 
väl etablerade varumärken för att erbjuda 
kompletta system – från silo till maskin.
  
Kontakta oss gärna för information om

• Helhetslösningar för materialtransporter – 
mindre enkelsugar till kompletta system med 
integrerad produktionsstyrning

• Flexibla system för torkning – från behov 
på en maskin till hela fabrikens behov

• Dosering och blandning – från enkel 
inblandning av återvunnet material till dator-
styrda gravimetriska lösningar

• Återvinning och lagring 

ICEVA AB  
Plastgatan 15, SE 261 73 Häljarp, Sweden
Phone +46 418 44 90 50  

iceva.se

ICEVA, grundat 1981, utvecklar och säljer rationella system och lösningar för materialhantering inom plast- och 
processindustrin. Bland våra kunder finns företag som Ecolean, Nolato, Emballator, Flextrus och Miljösäck.

Funktionella och 
lättanvända produkter

Trygg och effektiv
produktionslösning

Insikt om kundens situation, 
material och behov Anpassad och 

flexibel  lösning

Trygg och effektiv produktion med ICEVA som partner:

+


